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 املقدمة 
يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسيية السيتع ا اليرأو  يكو   كمية اليدكتكر 

) اليى  نذيىا اكركيز  1997/ 20/3ى تشي ي  اك كمية) )اليش تشي لا يتياري  عبد الس م اجملايل )مرور مائة يكم علي
علييى عينيية خت اختيارفييا وألقيياا لاسييا واكعيياي  اا  ييائية   و ييام  30/6/1997-27/6/1997خيي و الذييرت  ميي   

 ) ألرد 1500اكركز يتنذيى فىا االستع ا داخ  اكمل ة األردنية اهلامشية على عينة وطنية  جمها )
يسر اكركز هبىا اكناسبة أن يتكجه ابلش ر اىل مجيع اكؤسسات الش سامها ابجناح فىا االستع ا ، واىل مجيع االألراد و 

اكستجيبني يف العينة، الىي  خ مجع البياانت منهم، والش ر ايضاا اىل مجيع الىي  سامهكا يف اجناح فىا العم  يف اجلامعة 
 األردنية وخارجها 

يف ان تذيد اكعلكمات الش يكألرفا فىا االستع ا مجيع اكهتمني هبىا القضااي، ومي   للبا ثني اليراببني يف  وأيم  اكركز
 مزيد م  التحلي  اكتعمق استخدام البياانت التذ يلية اكتكاألر  لد  اكركز 

 أهداف االستطالع 
عية االردنييية يعييد مييرور مائيية يييكم علييى اسييتع عه أييت فيىا االسييتع ا الييىو نذييىا مركييز الدراسييات االسييرتاتيجية يف اجلام

مي  اجي  الك يكل عليى اراو اكيكاطنني يف االردن دياا اداو  29/3/1997-26االوو الىو خ تنذيىا يف الذيرت  ميا ييني 
  20/3/1997اك كمة وتنذيىفا كهامها منى تش يلها يف 

كركيز يف اسيتع عه االوو، ألالنتيائج ليىله مؤفلية لقييا  وتربز امهية فيىا االسيتع ا يف ككنيه يتيايع السيياي اليىو ييدأا ا
ادافات الرأو العام وتك عاته ازاو  در  رئيا الكزراو والذريق الكزارو على حتم  مسؤوليات اكر لة، وك  ظة التعكر يف 

كمية يف مكاجهية لتلي  فىا ال دد عند اكقارنة يني نتائج االستع عني  كما تبني النتيائج رراو اكيكاطنني  يكو اداو اك 
القضييااي االجتماعييية والسياسيييية واال ت ييادية وااداريييية اكتعلقيية يسياسييية االردن ادارجييية، ويرتسيييي  الدميك راطييية و ييييانة 
اكييرايت العاميية واال يي ح االدارو واارييية الذسيياد، والسيييعر  علييى مشيي لش الذقيير والبعاليية، وترسييي  الك ييد  الكطنييية، 

-عيشييية ليىوو الييدخ  ا ييدود، ومكاجهية لععييات اسييرائي  االستيعانية،وحتسيني الع  ييات األردنيييةوحتسيني الظييرول اك
 العريية 

 تصميم العينة 
تستند العينة الكطنية يف فىا  االستع ا  اىل العينة الرئيسية الش خت ت ميمها يف دائر  اال  اوات العامة، الش تت يكن 

 ييميم اىل االسييلكط العبقيين، العنقييكدو، ومتعييدد اكرا يي  ، اكعتمييد علييى ااطييار ميي  ومكعيية ميي  اك ييررات، ويسييتند الت
، وخ اسيتخدام ا األظيات كعبقيات 1994الىو وألرا التعداد العام للس ان الىو نذىته دائر  اال  اوات العامة عام 

 هلىا الت ميم 
) سينة أليثكثر مي  كي  أسير ، عليى ان 19ميرا )) أسير ،  وخت يعيريقة عشكائية اختيار ألرد وا د ع1500ومشلا العينية )

ي كن ن   عدد االألراد م  الىككر والن   االخر م  االانث لتستكىف يياانت االسيتمار  منيه   و يد روعين ان ت يكن 
العينيية مكزونييية ،اتييييا، لعيير أن كييي  مذيييرد  ميي  مذيييردات اجملتميييع هلييا اال تمييياو نذسيييه يف الظهييكر يف العينييية، كميييا أخيييىت 

لثق  الس اين للمحاألظات  ويبني اجلدوو التايل  التكزيع النسيب الألراد العينة و للس ان، كميا فيك يف التعيداد ابالعتبار ا
 ) 1 سب ا األظييات، )جدوو ر م  1994العام لسنة 

  سب ا األظات 1994): التكزيع النسيب ألألراد العينة  و للس ان كما فك يف التعداد العام لسنة 1)اجلدوو 



التوزيع النسيب ألفراد   ت  احملافظا
 العينة 

التوزيع النسيب للسكان  
1994 * 

 37 40 العا مة  
 6 6 البلقاو  
 16 14 الزر او 
 3 2 ماداب 
 19 18 اريد

 4 4 اكذري 
 3 4 جرش

 2 2 عجلكن 
 4 4 ال رك 
 2 2 العذيلة 
 2 2 معان 
 2 2 العقبة 
 100 100 اجملمكا

  1994عامة، التعداد العام للس ان واكساك  * اك در: دائر  اال  اوات ال    
) ألرداا، ألقد وزعا يش     ص على يعض الذعاليات والقعاعيات  649وأليما يتعلق يعينة  اد  الرأو الش مشلا ) 

الكظيذييية واكهنييية، ومشلييا  كبييار السياسيييني ميي  اعيييان ونييكاط سييايقني و يياليني، ووزراو سييايقني، وامنيياو عييامني، ومييدراو 
سايقني وامناو عامني سايقني ل  يزاط،  وخخ ييات سياسيية، واسيتثه منهيا اليكزراو، واألمنياو العيامني القيائمني عامني  

عليييى عملهيييم  اليييياا، ومشليييا أيضييياا  ييييادات  زييييية ونقايية)مهنيييية وعماليييية)، ورجييياو أعمييياو، و يييحذيني وأدابو وكتييياط 
 ) 2اجلدوو ر م  يع مذردات العينة  سب الذئة، )وألنانني، وأساتىا وطلبة جامعات  ويبني اجلدوو التايل تكز 

 ): تكزيع أألراد عينة  اد  الرأو  سب الذئة  2) اجلدوو                                            
 العدد  الفئة 

 77 رجاو األعماو 
 99 طلبة اجلامعات 

 73  يادات األ زاط السياسية
 73 اكهنيكن

 90 ال تاط،ال حذيكن،الذنانكن
 91  يادات نقايية 
 56 كبار السياسيني

 90 اساتى  اجلامعات 
 649 اجملمكا

وخ تنذيييى اسييتع ا العينيية الكطنييية ميييدانياا ابسييلكط اكقايليية الشخ ييية للذييرد اكسييتجيب الييىو ظهيير يف العينيية ومجعييا 
  30/6/1997ي  ، وانتهى يتار 27/6/1997البياانت منه مباخر  ، ا، يدأ العم  اكيداين  يتاري  



اما أليما يتعلق يعينة  اد  الرأو ) ابستثناو ط ط اجلامعات )، ألقد خ مجع البياانت اكتعلقة لذرداهتا ع  طريق اهلات    
)،  ويف  الة تعىر االت او ابكستجيب يسبب عيدم تيكاألر اهليات ، او رأليض 30/6/1997 -27) يف الذرت  ما يني 

دم ام انية اجراو اكقايلة مع  اكستجيب نتيجة النشغاله اوسيذرا خيارا اليب د، ألقيد كيان اكستجيب اجراو اكقايلة، او ع
ييييتم اختييييار خيييخص رخييير ييييدي ا عنيييه  أميييا ابلنسيييبة لعييي ط اجلامعيييات أليييتم اختييييارفم مييي  العلبييية يف اجلامعيييات الر يييية 

يف العينيييية خيييي و يييييكم اال نييييني اككاألييييق  واألفلييييية،  و ييييد خت االختيييييار ميييي  يييييني العلبيييية اكتكاجييييدي  يف اجلامعييييات اكختييييار 
 ،  واجريا  مقاي ت خخ ية مع عدد منهم وألق تعليمات ادد   30/6/1997
 

 )  الة كانا مكزعة كالتايل:   35وددر األخار  اىل أن وم   االت الرألض يف عينة  اد  الرأو يلغ ) 
 العدد  الفئة 

 9 رجاو االعماو 
 3 اكهنيكن

 6 ،الذنانكنال تاط،ال حذيكن
 9 كبار السياسيني
 3  يادات  زيية

 5 اساتى  اجلامعات 
 35 اجملمكا

 

 

 النتائج الرئيسية 

 (.  3قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن ) الجدول رقم  -ا

 العينة الوطنية:
نيية يعتقيدون  ن اك كمية  يادر  يدرجية كبي   عليى حتمي  % ) م  وميكا األيراد العينية الكط27.9اظهرت النتائج ان )  
 مسؤوليات اكر لة  

 % ) م  ومكا األراد العينة الكطنية  ن اك كمة  ادر  اىل درجة متكسعة على حتم  مسؤوليات اكر لة   36.7أألاد )  
ر  اىل درجيية  ليليية علييى حتميي  % ) ميي  ومييكا األييراد العينيية األييادوا  ن اك كميية اجلديييد   يياد4.8أظهييرت النتييائج أن ) 
 مسؤوليات اكر لة  

 % ) م  األراد العينة أن اك كمة مل ت    ادر  على حتم  مسؤوليات اكر لة  8.4ينيت  كايل )  
 ) أن:4وأظهرت النتائج كما فك مبني يف اجلدوو ر م)

  عليى حتمي  مسيؤوليات اكر لية  %) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  يادر  ىلىل درجية كبي  28.5)
 %) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  ادر  ىلىل درجة كب   على حتم  مسؤوليات اكر لة 27.5أليما تبني أن )



%) مييي  وميييكا اكسيييتجيبني اليييىككر يعتقيييدون  ن اك كمييية  يييادر  ىلىل درجييية متكسيييعة عليييى حتمييي  مسيييؤوليات 37.2)
االانث يعتقييدن  ن اك كميية  ييادر  ىلىل درجيية متكسييعة علييى حتميي  مسييؤوليات %) ميي  36.1اكر ليية  أليمييا تبييني أن )

 اكر لة 
%) ميي  ومييكا اكسييتجيبني الييىككر يعتقييدون  ن اك كميية  ييادر  ىلىل درجيية  ليليية علييى حتميي  مسييؤوليات اكر ليية  5.7)

 مسؤوليات اكر لة %) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  ادر  ىلىل درجة  ليلة على حتم  4.1أليما تبني أن )
%) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة مل ت    ادر  على حتم  مسؤوليات اكر لة  أليما تبني 10.1)

 %) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة مل ت    ادر   على حتم  مسؤوليات اكر لة 6.6أن )
 عينة قادة الرأي:

 لرأو يرون ان اك كمة  ادر  اىل درجة كب   على حتم  مسؤوليات اكر لة  % ) م   اد  ا26.3أظهرت النتائج ان )  
% ) مييي  وميييكا اكسيييتجيبني يف عينييية  ييياد  اليييرأو أأليييادوا  ن اك كمييية  يييادر  اىل درجييية متكسيييعة عليييى حتمييي  42.2)  

 مسؤوليات اكر لة  
ادر  اىل درجة  ليلية عليى حتمي  مسيؤوليات % ) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو  ن اك كمة  10.5أألاد ) 
 اكر لة  

% ) م  وميكا اكسيتجيبني يف عينية  ياد  اليرأو األيادوا  ن اك كمية كانيا بي   يادر  عليى حتمي  مسيؤوليات 15.7)  
 اكر لة   

-26  ما ييني ) ايضاا، مقارنة يني استع ا "تش ي  اك كمة اجلديد  " الىو خ تنذيىا يف الذرت 3ويبني اجلدوو ر م )
وعليييى العينتيييني )الكطنيييية 30/6/1997-27واالسيييتع ا اكيييايل اليييىو خ تنذييييىا يف الذيييرت  ميييا ييييني  29/3/1997

 و اد  الرأو) 

 

 
)  سب  در  اك كمة على حتم   97، و زيران 97): التكزيع النسيب لتكجهات األألراد يف العينتني يف استع عن )ر،ار 3) اجلدوو  

 ) 97)، و درهتا على حتم  مسؤوليات اكر لة منى يداية تش يلها و ىت االن) زيران 97القادمة )ر،ار مسؤوليات اكر لة  
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة القدرة على حتمل   الرقم 
 97حزيران   97آذار  97حزيران    97آذار   مسؤوليات املرحلة   

 26.3 32.3 27.9 42.2  ادر  ىلىل درجة كب    1
 42.2 43.5 36.7 38.8  ادر  ىلىل درجة متكسعة  2
 10.5 9.5 4.8 3.8  ادر  ىلىل درجة  ليلة  3
 15.7 11.5 8.4 4.8 ب   ادر   4
 5.2 3.2 22.1 10.1 ال أعرل  5
 - - 0.1 - رألض ااجاية  6
 - - - 0.2 ب  مبني   7

 100 100 100 100 % 100اجملمكا =   
 

 

 

 

 

 

 

 



"  سب  در  اك كمة على حتم   97الىككر واالانث ضم  العينة الكطنية يف استع ا " زيران  اجاابت): التكزيع النسيب 4)اجلدوو 
 مسؤوليات اكر لة منى يداية تش يلها و ىت االن 

 اجلنس  درجة القدرة على حتمل مسؤوليات املرحلة  الرقم 
 أنثى  ذكر   

 27.5 28.5  ادر  ىلىل درجة كب   1
 36.1 37.2  ادر  ىلىل درجة متكسعة 2
 4.1 5.7  ادر  ىلىل درجة  ليلة 3
 6.6 10.1 ب   ادر  4
 25.7 18.3 ال أعرل 5
 - 0.2 رألض ااجاية 6
 - - ب  مبني 7
 100 100 اجملمكا 

اآلراء حول مدى نجاح رئيس الوزراء بالقيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى  -ب
 (.  5اآلن ) جدول رقم 

 وطنية:العينة ال
 % ) م   األراد العينة الكطنية ان رئيا الكزراو كان انجحاا اىل درجة كب   يف القيام لهام من به 44.0أألاد  كايل ) 
% ) ميي  اكسييتجيبني يف العينيية الكطنييية ان رئيييا الييكزراو كييان انجحيياا اىل درجيية متكسييعة يف القيييام 30.8ييينيت  ييكايل ) 
 لهام من به  

مكا اكستجيبني يف العينة الكطنية  ن رئيا الكزراو كان انجحاا اىل درجة  ليلية يف القييام لهيام % ) م  و4.9أظهر )  
 من به 

 % ) م  ومكا اكستجيبني يف العينة الكطنية ابن رئيا الكزراو مل ي   انجحاا يف القيام لهام من به  4.3أألاد  كايل ) 
 أن:  ) 6وأظهرت النتائج كما فك مبني يف اجلدوو ر م ) 

%) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة كب   يف القيام لهام  48.1)
%) م  االانث يعتقدن  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة كب   يف القيام لهام  40.5من به  أليما تبني أن )

 من به  
ون  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة متكسعة يف القيام لهام  %) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقد27.8)

%) م  االانث يعتقدن  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة متكسعة يف القيام لهام  33.3من به  أليما تبني أن )
 من به  

يف القيام لهام من به     %) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة  ليلة5.4)
 %) م  االانث يعتقدن  ن رئيا الكزراو كان انجحا ىلىل درجة  ليلة يف القيام لهام من به  4.5أليما تبني أن ) 

%) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن رئيا الكزراو مل ي   انجحا يف القيام لهام من به  أليما تبني أن  4.6)
 ن  ن رئيا الكزراو مل ي   انجحا يف القيام لهام من به  %) م  االانث يعتقد 3.8)

 عينة قادة الرأي: 
% ) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو أن رئيا الكزراو كان انجحاا اىل درجة كب   يف القيام  42.1األاد )   

 لهام من به  
ا الكزراو كان انجحاا اىل درجة متكسعة يف  % ) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو، األادوا  ن رئي34.1)  

 القيام لهام من به  



 %) م  ومكا اكستجيبني أألادوا  ن رئيا الكزراو كان انجحاا اىل درجة  ليلة يف القيام لهام من به  10.2)
 %) م  ومكا اكستجيبني  ن رئيا الكزراو مل ي   انجحا يف القيام لهام من به   9.4أألاد  كايل ) 

( م  ح حي  ت اعتق  اد املس  تايبني  نا  ا  1997( مقارن  ة    ني اس  تطالعا ) آذار وحزي  ران 5ني اجل  دول رق  م )ويب  
( وجناحه ابلقيام مبهام منصبه منذ تسلمه رائسة احلكوم ة وح ا ا ن 97الرئيس ابلقيام مبهام منصبه اجلديد )آذار 

 (.   97)حزيران 
العينتني يف االستع عني  كو درجة جناح رئيا الكزراو يف القيام لهام من به اجلديد )ر،ار التكزيع النسيب آلراو األألراد يف   ): 5)اجلدوو  

 )  97) ودرجة جنا ه منى تسلمه رائسة اك كمة و ىت االن ) زيران 97
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة الناا   الرقم 
 97حزيران   97آذار  97حزيران   97آذار   

 42.1 48.5 44.0 54.2 ب   انجحا ىلىل درجة ك 1
 34.1 34.5 30.8 30.3 انجحا ىلىل درجة متكسعة  2
 10.2 9.4 4.9 3.1 انجحا ىلىل درجة  ليلة  3
 9.4 5.6 4.3 2.8 مل ي   انجحا  4
 4.0 1.9 15.9 9.5 ال أعرل  5
 - - 0.1 - رألض االجاية   6
 0.3 - 0.1 0.2 ب  مبني  7

 100 100 100 100 % 100اجملمكا =   
 
 
 
 

"  سب اجلنا،  كو درجة جناح رئيا الكزراو يف القيام 97): التكزيع النسيب آلراو اكستجيبني يف العينة الكطنية "استع ا 6)اجلدوو 
 لهام من به منى تسلمه رائسة اك كمة و ىت اآلن 

 اجلنا درجة النجاح  الر م
 أنثى  ،كر  
 40.5 48.1 انجحا ىلىل درجة كب   1
 33.3 27.8 درجة متكسعة انجحا ىلىل 2
 4.5 5.4 انجحا ىلىل درجة  ليلة 3
 3.8 4.6 مل ي   انجحا 4
 17.7 14.0 ال أعرل 5
 - 0.2 رألض ااجاية 6
 0.1 - ب  مبني 7
 100 100 100اجملمكا =  
 

 
 

 (:7مدى نجاح الفريق الوزاري بالقيام بمهامه )جدول رقم   -ج

 العينة الوطنية:  
% ) م  ومكا األألراد يف العينة الكطنية  ن الذريق الكزارو كان انجحاا ىلىل درجة كب   يف القيام  17.5أألاد  كايل ) 

 لهامه  
% ) م  ومكا األألراد يف العينة الكطنية  ن الذريق الكزارو كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة يف  33.9يني  كايل )  
 القيام لهامه  



العينة الكطنية أن الذريق الكزارو كان انجحاا ىلىل درجة  ليلية يف القييام لهاميه يف  % ) م  األألراد يف7.1أظهر  كايل ) 
 % ) م  األألراد يف العينة ،اهتا أن الذريق الكزارو مل ي   انجحاا يف القيام لهامه  8.8 ني يني  كايل ) 

 ) يف العينة الكطنية    %32.7وددر االخار  اىل ان نسبة الىي  مل حيددوا رأايا يف فىا السؤاو يلغا )  
 ) أن:  8وأظهرت النتائج كما فك مبني يف اجلدوو ر م ) 

%) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن الذريق الكزارو كان انجحا اىل درجة كب   يف القيام لهامه   17.8)
   يف القيام لهامه  %) م  االانث يعتقدن  ن الذريق الكزارو كان انجحا ىلىل درجة كب  17.3أليما تبني أن ) 

%) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن الذريق الكزارو كان انجحا اىل درجة متكسعة يف القيام لهامه   34.7)
 %) م  االانث يعتقدن  ن الذريق الكزارو كان انجحا ىلىل درجة متكسعة يف القيام لهامه  33.2أليما تبني أن ) 

لىككر يعتقدون  ن الذريق الكزارو كان انجحا اىل درجة  ليلة يف القيام لهامه  أليما  %) م  ومكا اكستجيبني ا7.4)
 %) م  االانث يعتقدن  ن الذريق الكزارو كان انجحا ىلىل درجة  ليلة يف القيام لهامه  6.7تبني أن ) 

يام لهامه  أليما تبني أن  %) م  ومكا اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن الذريق الكزارو مل ي   انجحا يف الق10.3)
 %) م  االانث يعتقدن  ن الذريق الكزارو مل ي   انجحا يف القيام لهامه  7.3)

 عينة قادة الرأي: 
% ) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو  ان الذريق الكزارو كان انجحاا اىل درجة كب   يف القيام  13.3أألاد ) 
 لهامه  

تجيبني يف عينة  اد  الرأو األادوا ان الذريق الكزارو كان انجحاا اىل درجة متكسعة يف  % ) م  ومكا اكس42.7)  
 القيام لهامه  

% ) م  ومكا اكستجيبنب يف عينة  اد  الرأو األادوا  ان الذريق الكزارو كان انجحا اىل درجة  ليلة ابلقيام  20.0)
 لهامه  

 أو األادوا  ن الذريق الكزارو مل ي   انجحا ابلقيام لهامه  % ) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الر 16.0)
)،  97) مقارنة يني االستع عني م   يث درجة جناح التش ي  الكزارو اجلديد يف )ر،ار 7كما يبني اجلدوو ر م ) 

 )   97ودرجة جناح الذريق الكزارو يف القيام لهامه ) زيران  
 
 
 

) ودرجة   97اد يف العينتني يف االستع عني  سب ررائهم يف درجة جناح التش ي  الكزارو )ر،ار ): التكزيع النسيب لاألر 7) اجلدوو ر م 
 ) 97جناح الذريق  الكزارو ابلقيام لهامه ) زيران 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة الناا   الرقم 
 97حزيران   97آذار  97حزيران   97آذار   

 13.3 28.2 17.5 37.2 كان انجحاا ىلىل درجة كب    1
 42.7 42.9 33.9 32.2 كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة  2
 20.0 14.2 7.1 3.9 كان انجحاا ىلىل درجة  ليلة  3
 16.0 8.5 8.8 3.8 مل ي   انجحاا   4
 7.7 6.1 32.7 22.9 ال أعرل  5
 - - 0.1 - رألض االجاية   6
 0.3 - - - ب  مبني  7

 100 100 100 100 % 100اجملمكا =   



"  سب اجلنا،  كو درجة جناح الذريق الكزارو يف 97): التكزيع النسيب آلراو اكستجيبني يف العينة الكطنية " استع ا 8اجلدوو ر م )
 القيام لهامه منى تش ي  اك كمة و ىت اآلن 

 اجلنس  درجة الناا   الرقم
 أنثى  ذكر   
 17.3 17.8 كان انجحا ىلىل درجة كب   1
 33.2 34.7 ىل درجة متكسعةكان انجحا ىل 2
 6.7 7.4 كان انجحا ىلىل درجة  ليلة 3
 7.3 10.3 مل ي   انجحا 4
 35.5 29.7 ال أعرل 5
 - 0.2 رألض ااجاية 6
 - - ب  مبني 7

 100 100 %100اجملمكا = 
 

 
 

ومة أ( توزيع المستجيبين في العينة الوطنية حسب آرائهم حول بدء الحك-9ويبين الجدول رقم ) -د
في تطوير مختلف االنظمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إدارية وذلك من خالل إجاباتهم على  

 البرامج المختلفة. 

 العينة وطنية:
% ) م  اكسيتجيبني  ن اك كمية  يد ييدأت العمي  عليى تعيكير وانعياش اال ت ياد اليكطه يينميا أجياط ) 47.3أألاد )  
 عم  على تعكير وانعاش اال ت اد الكطه  %  )  ن اك كمة مل تبدأ ال36.1
% ) ميي  اكسييتجيبني ابن اك كميية  ييد يييدأت العميي  يف السيييعر  علييى مشيي لة البعاليية ومعاجلتهييا يينمييا 28.0أأليياد )  
 %) م  اكستجيبني  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها 60.9اجاط )

) م  اكستجيبني  ن اك كمة  د يدأت العم  يف  السيعر  على مش لة الذقر ومعاجلتها %  28.0أألادت ما نسبته )  
 % ) م  اكستجيبني أألادوا  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على فىا اكش لة و معاجلتها 60.5يينما )  
لسياسة ادارجية لاردن، مقاي  )  % ) م  اكستجيبني   ن اك كمة  د يدأت العم  على تعكير أداو ا69.5أألاد )  
 % ) أألادوا  ن اك كمة مل تبدأ العم   على تعكير فىا السياسة 8.7

% ) ميي  اكسيييتجيبني   ن اك كميية  ييد ييييدأت العميي  يف اال يي ح االدارو وااريييية الذسيياد مقايييي   )  51.1أأليياد  )  
 م  على اال  ح االدارو واارية الذساد %) م  اكستجيبني الىي  أألادوا  ن اك كمة مل تبدأ الع30.2
%) ميي  اكسييتجيبني  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى ترسييي  الدميك راطييية و يييانة اكييرايت العاميية يف 56.4يييني )  

 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الدميك راطية و يانة اكرايت العامة 24.3 ني أألاد  كايل )  
سيتجيبني  ن اك كمية  يد ييدأت العمي  عليى ترسيي  اكيرايت ال يحذية يف  يني أألياد  يكايل ) %) م  اك41.4يني )  
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  اكرايت ال حذية 31.2
%) م  اكستجيبني  ن اك كمة  د يدأت العم  يف االعداد النتخاابت نيايية  نزيهة يف  ني أألاد  كايل 57.8يني )  

 ن اك كمة مل تبدأ العم  يف االعداد النتخاابت نيايية  نزيهة %)  15.9)
%) مييي  اكسيييتجيبني  ن اك كميييية  يييد ييييدأت العميييي  عليييى ترسيييي  الك يييد  الكطنييييية يف  يييني أألييياد  ييييكايل 61.7ييييني )

 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الك د  الكطنية 15.7)



ييدأت العمي  عليى حتسيني الظيرول اكعيشيية ليىوو اليدخ  ا يدود يف  %) م  اكستجيبني  ن اك كمة  د31.5يني )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على حتسني الظرول اكعيشية لىوو الدخ  ا دود 55.2 ني أألاد  كايل )

 %) م  اكستجيبني  ن اك كمة  د يدأت العم  على مكاجهة لععات اسرائي  االستيعانية يف  ني أألاد 38.4يني )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على مكاجهة لععات اسرائي  االستيعانية 35.1 كايل )
العريييية يف  ييني أأليياد -%) ميي  اكسييتجيبني  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى حتسييني الع  ييات األردنييية83.1يييني )

 العريية -%)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على حتسني الع  ات األردنية7.0 كايل )
أمييا أليمييا يتعلييق ملراو اكسييتجيبني يف العينيية الكطنييية  ييكو مييد  جنيياح اك كميية يف ياييية اكعييال علييى التعييكير يف لتليي  

 ط) ):-9اجملاالت ومعاجلة اكشاك  القائمة ألقد يينا النتائج مايلن )اجلدوو ر م )
اال ت اد الكطه يف  ني ير   كايل  %) م  اكستجيبني  ن اك كمة ستنجح يف النهاية يف تعكير وانعاش52.0أألاد )
 %) م  اكستجيبني  يا ل  تنجح يف ،له يف ياية اكعال  23.3)  

%) 40.2%) مي  اكسيتجيبني  ن اك كمية لي  تينجح يف النهايية يف  ي  مشي لة البعالية، مقايي       )38.1أألاد )  
 عال يف السيعر  على فىا اكش لة و لها م  اكستجيبني الىي  أألادوا  ن اك كمة سكل تنجح يف ياية اك

%) مييي  اكسيييتجيبني  ن اك كمييية لييي  تييينجح يف السييييعر  عليييى مشييي لة الذقييير ومعاجلتهيييا، يف  يييني أألييياد 40.7أألييياد ) 
%) ميي  اكسييتجيبني الييىي  أألييادوا  ن اك كميية سييكل تيينجح يف ياييية اكعييال يف السيييعر  علييى فييىا اكشيي لة 39.1)

 ومعاجلتها 
%) ميي  اكسييتجيبني  ن اك كميية سييتنجح يف عملييية تعييكير أداو سياسيية االردن ادارجييية يف  ييني أأليياد 65.6أأليياد )  

 %) م  اكستجيبني ع ا ،له 8.1)
%) م  اكستجيبني أن اك كمة ستنجح يف ياية اكعال  يف  اال  ح االدارو واارية الذساد يف 50.4يني  كايل )  
 بني  ن اك كمة ل  تنجح يف اا  ح اادارو واارية الذساد % ) م  اكستجي24.9 ني أألاد )  

%) ميي  اكسييتجيبني  ن اك كميية سييتنجح يف ترسييي  الدميك راطييية و يييانة اكييرايت العاميية يف 54.9ييير  مييا نسييبته  )  
 %) أألادوا  يا ل  تنجح يف ،له  19.0ياية اكعال مقاي  )  

اك كميية سييتنجح يف ياييية اكعييال  يف ترسييي  اكييرايت ال ييحذية يف  ييني  %) ميي  اكسييتجيبني أن41.0يييني  ييكايل ) 
 % ) م  اكستجيبني  ن اك كمة ل  تنجح يف ترسي  اكرايت ال حذية 24.6أألاد ) 

%) ميي  اكسييتجيبني أن اك كميية سييتنجح يف ياييية اكعييال  يف ااعييداد النتخيياابت نيايييية نزيهيية يف 55.9يييني  ييكايل )
 % ) م  اكستجيبني  ن اك كمة ل  تنجح يف ااعداد النتخاابت نيايية نزيهة 13.5 ني أألاد )
%) ميي  اكسييتجيبني أن اك كميية سييتنجح يف ياييية اكعييال يف ترسييي  الك ييد  الكطنييية يف  ييني أأليياد 59.0يييني  ييكايل )

 %) م  اكستجيبني  ن اك كمة ل  تنجح يف ترسي  الك د  الكطنية 14.0)
%) م  اكستجيبني أن اك كمة ستنجح يف ياية اكعال يف حتسني الظرول اكعيشية لىوو اليدخ  40.8يني  كايل )

%) ميي  اكسييتجيبني  ن اك كميية ليي  تيينجح يف حتسييني الظييرول اكعيشييية لييىوو الييدخ  38.5ا ييدود يف  ييني أأليياد )
 ا دود 

ل يف مكاجهة لععيات اسيرائي  االسيتيعانية %) م  اكستجيبني أن اك كمة ستنجح يف ياية اكعا36.4يني  كايل )
 %) م  اكستجيبني  ن اك كمة ل  تنجح يف مكاجهة لععات اسرائي  االستيعانية 32.0يف  ني أألاد )



العريييية يف -%) ميي  اكسييتجيبني أن اك كميية سييتنجح يف ياييية اكعييال يف حتسييني الع  ييات األردنييية79.4يييني  ييكايل )
 العريية -ستجيبني  ن اك كمة ل  تنجح يف حتسني الع  ات األردنية%) م  اك7.0 ني أألاد )

"  سب اجلنا،  كو يدو 97أ) التكزيع النسيب آلراو اكستجيبني يف العينة الكطنية "استع ا  -10ويبني اجلدوو ر م )
ابهتم عليى الييربامج اك كمية يف تعيكير لتليي  االنظمية سييكاو كانيا ا ت يادية او سياسييية او اداريية و،لييه مي  خي و اجييا

 ط)-10اكختلذة وف  ستنجح يف ياية اكعال )
 -وأظهرت النتائج أن:

%) ميي  اكسييتجيبني الييىككر يعتقييدون  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى تعييكير وانعيياش اال ت يياد الييكطه يف 44.9)
ادو ام ال، وأجيييياط %) ألقييييم  يييييم ال يعرألييييكن فيييي  يييييدأت اك كميييية العميييي  علييييى التعييييكير اال ت يييي16.4 ييييني أأليييياد )

 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على تعكير وانعاش اال ت اد الكطه 38.4)
%) ميي  االانث يعتقييدن  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى تعييكير وانعيياش اال ت يياد الييكطه يف  ييني األييادت 49.7)
%) ابن 33.8ال، وأجاييا )%) ألقم ابي  ال يعرأل  ف  يدأت اك كمة العم  عليى التعيكير اال ت يادو ام 16.2)

 اك كمة مل تبدأ العم  على تعكير وانعاش اال ت اد الكطه 
معاجلتها، %) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العم  يف السيعر  على مش لة البعالة و 27.6)

%) ألقم  يم ال يعرألكن ف  يدأت اك كمة العم  يف السيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها ام 10.1يف  ني أألاد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها 62.3ال، وأجاط )

عر  علييى مشيي لة البعاليية ومعاجلتهييا، يف  ييني %) ميي  االانث يعتقييدن  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  يف السييي28.5)
%) ألقم ابي  ال يعرأل  ف  يدأت اك كمة يف السيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها ام ال، وأجايا 11.8األادت )

 %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها 59.4)
اك كمة  يد ييدأت العمي  يف السييعر  عليى مشي لة الذقير ومعاجلتهيا،  %) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن25.4)

%) ألقم  يم ال يعرألكن ف  يدأت اك كمة العمي  يف السييعر  عليى مشي لة الذقير ومعاجلتهيا ام 10.4يف  ني أألاد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة الذقر ومعاجلتها 63.9ال، وأجاط )

االانث يعتقيييدن  ن اك كمييية  يييد ييييدأت العمييي  يف السييييعر  عليييى مشييي لة الذقييير ومعاجلتهيييا، يف  يييني %) مييي  30.4)
%) ألقييم ابييي  ال يعييرأل  فيي  يييدأت اك كميية العميي  يف السيييعر  علييى مشيي لة الذقيير ومعاجلتهييا ام ال، 12.1األييادت )
 جلتها %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة الذقر ومعا57.2وأجايا )

%) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمية  يد ييدأت العمي  يف تعيكير أداو سياسية االردن ادارجيية، يف 73.0)
%) ألقييم  يييم ال يعرألييكن فيي  يييدأت اك كميية العميي  يف تعييكير أداو سياسيية االردن ادارجييية ام ال، 17.4 ييني أأليياد )
 كير أداو سياسة االردن ادارجية %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف تع9.3وأجاط )

%) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  د يدأت العم  يف تعيكير أداو سياسية االردن ادارجيية، يف  يني األيادت 66.2)
%) ألقيييم ابيييي  ال يعيييرأل  فييي  ييييدأت اك كمييية العمييي  يف تعيييكير أداو سياسييية االردن ادارجيييية ام ال، وأجاييييا 24.7)
 دأ العم  يف تعكير أداو سياسة االردن ادارجية %) ابن اك كمة مل تب8.2)
%) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العمي  عليى اال ي ح االدارو وااريية الذسياد، يف 49.7)

%) ألقييم  يييم ال يعرألييكن فيي  ييدأت اك كميية العميي  علييى اال يي ح االدارو واارييية الذسيياد ام ال، 16.4 يني أأليياد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على اال  ح االدارو واارية الذساد 33.8وأجاط )



%) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  د يدأت العم  على اال  ح االدارو واارية الذسياد، يف  يني األيادت 52.8)
ال، وأجايييا %) ألقييم ابييي  ال يعييرأل  فيي  يييدأت اك كميية العميي  علييى اال يي ح االدارو واارييية الذسيياد ام 20.0)
 %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  على اال  ح االدارو واارية الذساد 26.9)
%) مي  اكسييتجيبني الييىككر يعتقييدون  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى ترسييي  الدميك راطييية و يييانة اكييرايت 57.9)

ترسييي  الدميك راطييية و يييانة %) ألقييم  يييم ال يعرألييكن فيي  يييدأت اك كميية العميي  علييى 16.6العاميية، يف  ييني أأليياد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الدميك راطية و يانة اكرايت العامة 25.6اكرايت العامة ام ال، وأجاط )

%) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  د يدأت العم  على ترسي  الدميك راطية و يانة اكرايت العامة، يف  ني 55.1)
ابي  ال يعرأل  ف  يدأت اك كمة العمي  عليى ترسيي  الدميك راطيية و ييانة اكيرايت العامية ام %) ألقم 21.2األادت )

 %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الدميك راطية و يانة اكرايت العامة 23.2ال، وأجايا )
ال ييحذية، يف  ييني  %) ميي  اكسييتجيبني الييىككر يعتقييدون  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى ترسييي  اكييرايت39.1)

%) ألقيييم  ييييم ال يعرأليييكن فييي  ييييدأت اك كمييية العمييي  عليييى ترسيييي  اكيييرايت ال يييحذية ام ال، وأجييياط 27.6أألييياد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  اكرايت ال حذية 33.3)
األييييادت  %) ميييي  االانث يعتقييييدن  ن اك كميييية  ييييد يييييدأت العميييي  علييييى ترسييييي  اكييييرايت ال ييييحذية، يف  ييييني43.4)
%) 29.5%) ألقم ابي  ال يعرأل  ف  يدأت اك كمة العم  على ترسي  اكرايت ال حذية ام ال، وأجايا )26.5)

 ابن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  اكرايت ال حذية 
  ني %) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العم  يف االعداد النتخاابت نيايية نزيهة، يف61.4)

%) ألقييم  يييم ال يعرألييكن فيي  يييدأت اك كميية العميي  يف االعييداد النتخيياابت نيايييية نزيهيية ام ال، وأجيياط 22.4أأليياد )
 %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف االعداد النتخاابت نيايية نزيهة 15.8)
نزيهيية، يف  ييني األييادت %) ميي  االانث يعتقييدن  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  يف االعييداد النتخيياابت نيايييية 54.8)
%) ألقييييم ابييييي  ال يعييييرأل  فيييي  يييييدأت اك كميييية العميييي  يف االعييييداد النتخيييياابت نيايييييية نزيهيييية ام ال، وأجايييييا 28.4)
 %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  يف االعداد النتخاابت نيايية نزيهة 16.1)
ي  الك يد  الكطنيية، يف  يني أألياد %) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د ييدأت العمي  عليى ترسي66.6)
%) 14.0%) ألقيم  ييم ال يعرأليكن في  ييدأت اك كمية العمي  عليى ترسيي  الك يد  الكطنيية ام ال، وأجيياط )19.1)

  ن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الك د  الكطنية 
يف  يييييني األيييييادت %) مييييي  االانث يعتقيييييدن  ن اك كمييييية  يييييد ييييييدأت العمييييي  عليييييى ترسيييييي  الك يييييد  الكطنيييييية، 57.3)
%) 17.3%) ألقم ابي  ال يعيرأل  في  ييدأت اك كمية العمي  عليى ترسيي  الك يد  الكطنيية ام ال، وأجاييا )24.6)

 ابن اك كمة مل تبدأ العم  على ترسي  الك د  الكطنية 
لدخ  %) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العم  على حتسني الظرول اكعيشية لىوو ا30.8)

%) ألقم  يم ال يعرألكن ف  يدأت اك كمة العم  على حتسني الظرول اكعيشية لىوو 13.1ا دود، يف  ني أألاد )
%)  ن اك كمييية مل تبيييدأ العمييي  عليييى حتسيييني الظيييرول اكعيشيييية ليييىوو اليييدخ  55.7الييدخ  ا يييدود ام ال، وأجييياط )

 ا دود 



أت العم  على حتسني الظرول اكعيشية لىوو اليدخ  ا يدود، يف %) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  د يد32.2)
%) ألقم ابي  ال يعيرأل  في  ييدأت اك كمية العمي  عليى حتسيني الظيرول اكعيشيية ليىوو اليدخ  12.6 ني األادت )

 %) ابن اك كمة مل تبدأ العم  على حتسني الظرول اكعيشية لىوو الدخ  ا دود 54.7ا دود ام ال، وأجايا )
%) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العم  على مكاجهة لععات اسرائي  االستيعانية، 42.0)

%) ألقم  يم ال يعرألكن ف  يدأت اك كمية العمي  عليى مكاجهية لععيات اسيرائي  االسيتيعانية 22.4يف  ني أألاد )
 جهة لععات اسرائي  االستيعانية %)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على مكا35.6ام ال، وأجاط )

%) ميي  االانث يعتقييدن  ن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى مكاجهيية لععييات اسييرائي  االسييتيعانية، يف  ييني 35.2)
%) ألقم ابي  ال يعرأل  ف  يدأت اك كمة العمي  عليى مكاجهية لععيات اسيرائي  االسيتيعانية ام ال، 29.4األادت )

 مل تبدأ العم  على مكاجهة لععات اسرائي  االستيعانية %) ابن اك كمة 34.6وأجايا )
العرييية، يف -%) م  اكستجيبني الىككر يعتقدون  ن اك كمة  د يدأت العمي  عليى حتسيني الع  يات االردنيية84.9)

 العريييية ام ال،-%) ألقييم  يييم ال يعرألييكن فيي  يييدأت اك كميية العميي  علييى حتسييني الع  ييات االردنييية8.4 ييني أأليياد )
 العريية -%)  ن اك كمة مل تبدأ العم  على حتسني الع  ات االردنية6.8وأجاط )

العرييية، يف  يني األيادت -%) م  االانث يعتقدن  ن اك كمة  د يدأت العم  على حتسني الع  ات االردنيية81.4)
لعريييية ام ال، وأجايييا ا-%) ألقييم ابييي  ال يعييرأل  فيي  يييدأت اك كميية العميي  علييى حتسييني الع  ييات االردنييية11.0)
 العريية -%) ابن اك كمة مل تبدأ العم  على حتسني الع  ات االردنية7.2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) التكزيع النسيب لاألراد يف العينة الكطنية  سب)ا) يدو اك كمة يف العم        )ط) ومد  جنا ها يف ياية اكعال 9) اجلدوو ر م 
 ب  أ

ال  ال نعم  البند 
 اعرف  

غري  
 مبني

 وع اجملم
% 

ال  ال نعم  
 اعرف  

غري  
 مبني

 اجملموع 
% 

  على تعكير وانعاش  1
 اال ت اد الكطه  

47.3 36.1 16.3 0.3 100  52.0 23.3 23.8 0.9 100 
  يف السيعر  على   2

 مش لة البعالة  ومعاجلتها 
28.0 60.9 11.0 0.2 100  40.2 38.1 21.2 0.5 100 

  على السيعر  على  3
 تها  مش لة الذقر  ومعاجل

28.0 60.5 11.3 0.3 100  39.1 40.7 19.6 0.7 100 
  على تعكير أداو    4

 سياسة األردن  ادارجية  
69.5 8.7 21.2 0.6 100  65.6 8.1 25.2 1.1 100 

  على اا  ح     5
 اادارو واارية الذساد 

51.1 30.2 18.4 0.2 100  50.4 24.9 24.0 0.8 100 
  على ترسي    6

طية و يانة  الدميك را 
 اكرايت  العامة 

56.4 24.3 19.0 0.2 100  54.9 19.0 25.4 0.8 100 

  على ترسي  اكرايت  7
 ال حذية 

41.4 31.2 27.1 0.3 100  41.0 24.6 33.7 0.8 100 
  يف االعداد النتخاابت  8

 نيايية نزيهة 
57.8 15.9 25.6 0.6 100  55.9 13.5 29.3 1.2 100 

    على ترسي  الك د 9
 الكطنية 

61.7 15.7 22.0 0.6 100  59.0 14.0 26.1 1.0 100 
  على حتسني  10

الظرول اكعيشية لىوو  
 الدخ  ا دود 

31.5 55.2 12.8 0.5 100  40.8 38.5 19.6 1.1 100 

  على مكاجهة  11
لععات اسرائي   

 االستيعانية 
38.4 35.1 26.1 0.4 100  36.4 32.0 30.9 0.8 100 

    على حتسني12
 الع  ات االردنية العريية 

83.1 7.0 9.7 0.2 100  79.4 7.0 13.3 0.4 100 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



"  سب اجلنا،  كو: )أ) يدو اك كمة يف تعكير 97): التكزيع النسيب آلراو اكستجيبني يف العينة الكطنية "استع ا 10جدوو ر م )
م  خ و ىلجاابهتم على الربامج اكختلذة و )ط) ف  ستنجح يف ياية  لتل  االنظمة سكاو كانا ا ت ادية أو سياسية أو ىلدارية و،له 

 اكعال  
 ب أ 
 أنثى ،كر أنثى ،كر 

ال  ال نعم البند
 أعرل

ال  ال نعم ال أعرل ال نعم ال اعرل ال نعم
 أعرل

  علييييييييييييييييييييييى 1
تعيييييييييييييييييييييييييييييييييييكير 
وانعييييييييييييييييييييييييييييياش 
اال ت يييييييييييييييييييييياد 

 الكطه

44.9 38.4 16.4 49.7 33.8 16.2 51.1 24.0 24.0 53.1 22.4 23.8 

يف 2   
السيعر  عليى 
مشيييييييييييييييييييييييييييي لة 
البعالييييييييييييييييييييييييييييييية 

 ومعاجلتها

27.6 62.3 10.1 28.5 59.4 11.8 38.0 39.0 22.6 42.5 37.1 19.9 

  علييييييييييييييييييييييى 3
السيعر  عليى 
مش لة الذقر 

 ومعاجلتها

25.4 63.9 10.4 30.4 57.2 12.1 37.4 42.0 19.9 40.6 39.6 19.2 

  علييييييييييييييييييييييى 4
تعيييييييييييييكير أداو 
سياسييييييييييييييييييييييييييييييية 

االردن 
 ادارجية

73.0 9.3 17.4 66.2 8.2 24.7 68.9 8.4 21.9 62.4 7.9 28.4 

  علييييييييييييييييييييييى 5
اال ييييييييييييييييييي ح 

االدارو 
وااريييييييييييييييييييييييييييييييية 

 الذساد

49.7 33.8 16.4 52.8 26.9 20.0 49.7 26.8 22.6 51.5 23.1 24.9 

  علييييييييييييييييييييييى 6
ترسييييييييييييييييييييييييييييييييي  
الدميك راطييييييييييية 
و ييييييييييييييييييييييييييييييانة 
اكييييييييييييييييييييييييييرايت 

 العامة

57.9 25.6 16.6 55.1 23.2 21.2 56.8 18.8 23.7 53.4 19.0 26.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 …………)10اتيع جدوو )
  علييييييييييييييييييييييى 7

ترسييييييييييييييييييييييييييييييييي  
اكييييييييييييييييييييييييييرايت 

 ال حذية

39.1 33.3 27.6 43.4 29.5 26.5 40.1 24.1 35.2 41.7 25.1 32.3 

يف 8   
االعيييييييييييييييييييييييييييداد 
النتخيييييييييييياابت 

 نيايية نزيهة

61.4 15.8 22.4 54.8 16.1 28.4 59.5 12.8 26.7 52.9 14.2 31.7 

  علييييييييييييييييييييييى 9
ترسييييييييييييييييييييييييييييييييي  
الك ييييييييييييييييييييييييييييييد  

 الكطنية

66.6 14.0 19.1 57.3 17.3 24.6 63.6 12.1 23.3 54.8 15.6 28.5 

  عليييييييييييييى 10
حتسييييييييييييييييييييييييييييييييني 
الظييييييييييييييييييييييييرول 
اكعيشييييييييييييييييييييييييييية 
لىوو الدخ  

 ا دود

30.8 55.7 13.1 32.2 54.7 12.6 40.1 37.7 21.1 41.7 39.0 18.3 

  عليييييييييييييى 11
مكاجهييييييييييييييييييييييييييية 
لععييييييييييييييييييييات 
اسييييييييييييييييييييييييييييرائي  
 االستيعانية

42.0 35.6 22.4 35.2 34.6 29.4 39.4 32.2 27.9 33.6 31.7 33.6 

  عليييييييييييييى 12
حتسييييييييييييييييييييييييييييييييني 
الع  يييييييييييييييييييات 
االردنييييييييييييييييييييييييييييية 

 العريية

84.9 6.8 8.4 81.4 7.2 11.0 82.0 6.3 11.4 76.9 7.5 15.2 

 

 

أ( توزيع المستجيبين في عينة قادة الرأي حسب آرائهم حول بدء -11ويبين الجدول رقم )  -هـ
إدارية من خالل اجاباتهم    الحكومة على تطوير مختلف االنظمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو

 على البرامج المختلفة. 

% ) ميي  ومييكا اكسييتجيبني أألييادوا  ن اك كميية مل تبييدأ العميي  علييى تعييكير وانعيياش اال ت يياد الييكطه مقاييي  ) 48.5) 
 % ) أألادوا  يا يدأت العم  على فىا اككضكا 47.3

العم  للسيعر  على مش لة البعالة ومعاجلتها يف  ني  % ) م  ومكا اكستجيبني أألادوا  ن اك كمة مل تبدأ72.3)  
 %)  ن اك كمة   د يدأت العم  للسيعر  على فىا اكش لة  23.4أألاد )  

%) م  ومكا اكستجيبني أألادوا  ن اك كمة مل تبدأ العم  يف السيعر  على مش لة الذقر ومعاجلتها  مقايي ) 65.6)
 م  يف السيعر  على مش لة الذقر ومعاجلتها %) أألاداوا  يا  د يدأت الع30.2
%) أألييادوا 17.7%) أن اك كميية  ييد يييدأت العميي  علييى تعييكير أداو سياسيية األردن ادارجييية، مقاييي  )76.4ييير  ) 

  يا مل تبدأ يعد 
 %) أأليادوا54.9%) أألادوا  ن اك كمة  يد ييدأت العمي  عليى اال ي ح اادارو وااريية الذسياد، مقايي  )38.4)   

  يا مل تبدأ يعد 



%) أأليييادوا  ن اك كمييية  ييييد  ييييدأت العمييي  علييييى ترسيييي  الدميك راطييييية و ييييانة اكيييرايت العاميييية يف  يييني أأليييياد 43.8)
 %)  يا مل تبدأ يعد 50.2)
%)  يا مل تبدأ 62.9%) أألادوا  ن اك كمة  د  يدأت العم  على ترسي  اكرايت ال حذية يف  ني أألاد )26.5)

 يعد 
%)  ييا مل 22.3%) أألادوا  ن اك كمة  د  يدأت العم  يف االعداد النتخاابت نيايية نزيهة يف  ني أألياد )61.3)

 تبدأ يعد 
%)  ييا مل تبييدأ 21.7%) أأليادوا  ن اك كمية  يد  ييدأت العميي  عليى ترسيي  الك يد  الكطنييية يف  يني أألياد )66.6)

 يعد 
عميي  علييى حتسييني الظييرول اكعيشييية لييىوو الييدخ  ا ييدود يف  ييني أأليياد %) أألييادوا  ن اك كميية  ييد  يييدأت ال26.0)
 %)  يا مل تبدأ يعد 68.0)
%) أأليييييادوا  ن اك كمييييية  يييييد  ييييييدأت العمييييي  عليييييى مكاجهييييية لععيييييات اسيييييرائي  االسيييييتيعانية يف  يييييني أألييييياد 35.3)
 %)  يا مل تبدأ يعد 54.1)
%)  ييا 9.2العرييية يف  يني أألياد )-ني الع  ات االردنيية%) أألادوا  ن اك كمة  د  يدأت العم  على حتس87.5)

 مل تبدأ يعد 
أم ا فيم  ا يتعل  ء ارات املس  تايبني ق عين  ة ق  ادة ال  رأي ح  ول م  دي جن  ا  احلكوم  ة ق راي  ة املط  اف عل  ى التط  وير ق 

 ب(.-11خمتلف اجملاالت ومعاجلة املشاكل القائمة فقد  ينت النتائج ما يلا: )جدول رقم 
%) م  ومكا اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو يرون ان اك كمة ل  تنجح يف ياية اكعال على تعكير وانعياش 44.1)

%) أن اك كميية سييكل تيينجح يف ياييية اكعييال علييى تعييكير وانعيياش اال ت يياد 39.9اال ت يياد الييكطه  يف  ييني ييير  )
 الكطه 

دوا أن اك كميية ليي  تيينجح يف ياييية اكعييال علييى السيييعر  %) ميي  ومييكا اكسييتجيبني يف عينيية  يياد  الييرأو اعتقيي62.1)
 %)  ن اك كمة سكل تنجح 26.0على مش لة البعالة ومعاجلتها، يف  ني اعتقد )

%)  ن 26.7%) اعتقدوا ان اك كمة ل  تنجح يف السيعر  على مش لة الذقير ومعاجلتهيا، يف  يني اعتقيد )62.1)
 سيعر  على مش لة الذقر ومعاجلتها اك كمة ستنجح يف ياية اكعال يف ال

%) اعتقدوا ان اك كمة سكل تنجح يف ياية اكعال على تعكير أداو سياسة األردن ادارجية مقاي   69.5)
 %) اعتقدوا ايا ل  تنجح  19.4)
)  %33.3%) األادوا  ن اك كمة ل  تنجح  يف ياية اكعال يف اال  ح االدارو واارية الذساد مقاي  ) 53.5)

 اعتقدوا ايا ستنجح  
%) األادوا  ن اك كمة سكل تينجح يف يايية اكعيال عليى ترسيي  الدميقراطيية و ييانة اكيرايت العامية، مقايي  41.3)
 %) اعتقدوا ايا ل  تنجح    47.6)
ا %) اعتقدو 27.9%) األادوا  ن اك كمة ل  تنجح يف ياية اكعال على ترسي  اكرايت ال حذية، مقاي  )58.7)

 ايا ستنجح 
%) 24.3%) األادوا  ن اك كمة سكل تنجح يف ياية اكعال يف االعداد النتخاابت نياييية نزيهية، مقايي  )56.9)

 اعتقدوا ايا ل  تنجح 



%) اعتقدوا 22.8%) األادوا  ن اك كمة سكل تنجح يف ياية اكعال على ترسي  الك د  الكطنية، مقاي  )62.1)
 ايا ل  تنجح 

%) األادوا  ن اك كمة ل  تنجح يف ياية اكعال على حتسني الظرول اكعيشية لىوو اليدخ  ا يدود، مقايي  60.7)
 %) اعتقدوا ايا سكل تنجح 26.7)
%) األييييادوا  ن اك كميييية ليييي  تيييينجح يف ياييييية اكعييييال علييييى مكاجهيييية لععييييات اسييييرائي  االسييييتيعانية، مقاييييي  58.7)
 %) اعتقدوا ايا سكل تنجح 23.7)
%) اعتقدوا ايا ل  13.6العريية، مقاي  )-%) األادوا  ن اك كمة سكل تنجح يف ياية اكعال على حتسني الع  ات االردنية79.7)

 تنجح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ): التكزيع النسيب لاألراد يف عينة  اد  الرأو  سب)ا) يدو اك كمة يف العم    )ط) ومد  جنا ها يف ياية اكعال 11) اجلدوو ر م 
 ب أ

ال  ال نعم  دالبن
 أعرف

رفض  
 االجا ة 

غري  
 مبني  

 اجملموع  
% 

ال  ال نعم 
 أعرف

رفض  
 االجا ة 

غري  
 مبني  

اجملموع  
% 

  عليييييى تعيييييكير 1
وانعيياش اال ت يياد 

 الكطه 
47.3 48.5 3.9 0.2 0.2 100 39.9 44.1 15.4 0.2 0.5 100 

  يف السييييييييييييعر  2
 على     

مشييييييييييييييييييييييييييييييييي لة    
البعاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية    

 ومعاجلتها

23.4 72.3 4.0 0.2 0.2 100 26.0 62.1 11.4 0.2 0.3 100 

  على السيعر  3
علييييييييييييى مشيييييييييييي لة 

الذقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير    
 ومعاجلتها 

30.2 65.6 3.9 0.2 0.2 100 26.7 62.1 10.8 0.2 0.3 100 

  عليييييى تعيييييكير 4
أداو    سياسيييييييييييييية 

االردن    
 ادارجية 

76.4 17.7 5.4 0.2 0.3 100 69.5 19.4 10.3 0.2 0.6 100 

  عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى 5
  اا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ح  

اادارو وااريييييييييييية    
 الذساد

38.4 54.9 5.7 0.2 0.9 100 33.3 53.5 12.0 0.2 1.1 100 

  علييييى ترسييييي     6
الدميك راطيييييييييييييييييييييييييييييية 
و يييييانة اكييييرايت 

 العامة

43.8 50.2 5.5 0.2 0.3 100 41.3 47.6 10.5 0.2 0.5 100 

  علييييى ترسييييي  7
اكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرايت 

 ال حذية 
26.5 62.9 9.9 0.2 0.6 100 27.9 58.7 12.2 0.2 1.1 100 

  يف االعييييييييييييداد 8
النتخيياابت نيايييية 

 نزيهة
61.3 22.3 14.8 0.2 1.4 100 56.9 24.3 16.5 0.2 2.2 100 

  علييييى ترسييييي  9
 الك د  الكطنية

66.6 21.7 9.6 0.2 2.0 100 62.1 22.8 13.3 0.2 1.7 100 
  علييييييييييييييييييييييييييييييييى 10

حتسيييييني الظيييييرول 
اكعيشييييييييية لييييييييىوو 

 الدخ  ا دود

26.0 68.0 5.7 0.2 0.2 100 26.7 60.7 12.2 0.2 0.3 100 

  علييييييييييييييييييييييييييييييييى 11
مكاجهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
لععات اسرائي  

 االستيعانية

35.3 54.1 9.9 0.2 0.6 100 23.7 58.7 16.3 0.2 1.1 100 

  علييييييييييييييييييييييييييييييييى 12
حتسييني الع  ييات 

 االردنية العريية
87.5 9.2 2.9 0.2 0.2 100 79.7 13.6 6.3 0.2 0.3 100 

 
رأي حول قدرة احلكومة على حتمل مس ؤوليات املرحل ة من ذ  داي ة تش كيلها وح ا آرات املستايبني ق عينة قادة ال
 (.12ا ن حسب الفئة )جدول رقم 

%) ميي  رجيياو األعميياو اعتقييدوا  ن اك كميية كانييا  ييادر  اىل درجيية كبيي   علييى حتميي  مسييؤوليات اكر ليية منييى 33.8)
 نا  ادر  اىل درجة متكسعة %) منهم  يا كا45.5يداية تش يلها و ىت اآلن  أليما أألاد )



%) م  ط ط اجلامعات اعتقدوا  ن اك كمية كانيا  يادر  اىل درجية متكسيعة عليى حتمي  مسيؤوليات اكر لية 52.5)
%) أألييييادوا  ن اك كميييية كانييييا  ييييادر  ىلىل درجيييية كبيييي   علييييى حتميييي  15.2منييييى يداييييية تشيييي يلها و ييييىت اآلن، مقاييييي  )

 و ىت اآلن مسؤوليات اكر لة منى يداية تش يلها 
%) م  القيادات اكزيية أألادوا  ن اك كمة كانا  ادر  ىلىل درجة متكسعة على حتم  مسؤوليات اكر لية منيى 23.3)

 %) أألادوا ابيا كانا  ادر  ىلىل درجة كب   15.1يداية تش يلها و ىت اآلن، مقاي  )
سييعة علييى حتميي  مسييؤوليات اكر ليية منييى يداييية %) ميي  اكهنيييني أألييادوا  ن اك كميية كانييا  ييادر  ىلىل درجيية متك 46.6)

 %) أألادوا  ن اك كمة كانا  ادر  ىلىل درجة كب   32.9تش يلها و ىت اآلن  مقاي  )
%) م  ال تاط وال حذيني والذنانني أألادوا  ن اك كمة كانا  ادر  على حتم  مسؤوليات اكر لية ىلىل درجية 40.0)

  كمة كانا  ادر  ىلىل درجة كب    %) أألادوا  ن اك24.4متكسعة مقاي  )
%) م  القيادات النقايية أألادوا  ن اك كمة كانا  ادر  ىلىل درجة متكسعة على حتم  مسؤوليات اكر لة منى 41.8)

 %) أألادوا  يا  ادر  ىلىل درجة كب   27.5يداية التش ي  و ىت اآلن، مقاي  )
ة كانا  ادر  ىلىل درجة متكسعة عليى حتمي  مسيؤوليات اكر لية منيى %) م  كبار السياسيني أألادوا  ن اك كم46.4)

 %) أألادوا  يا  ادر  ىلىل درجة كب   30.4يداية التش ي  و ىت اآلن، مقاي  )
%) م  أساتى  اجلامعات أألادوا  ن اك كمة كانا  ادر  ىلىل درجة متكسعة على حتم  مسؤوليات اكر لة منى  40.0)

 %) أألادوا  يا كانا  ادر  ىلىل درجة كب    34.4آلن، مقاي  )يداية التش ي  و ىت ا
): التكزيع النسيب ألألراد عينة  اد  الرأو  سب الذئة و در  اك كمة على حتم  مسؤوليات اكر لة، منى يداية تش يلها و ىت  12) اجلدوو 

 اآلن 
رجال   

 االعمال
طالب  
 اجلامعات 

قيادات  
 حز ية 

الكتاب   املهنيون 
ن  والصحفيو 
 والفنانون 

كبار   القيادات النقا ية 
السياسي 
 يح

اساتذة  
 اجلامعات 

 34.4 30.4 27.5 24.4 32.9 15.1 15.2 33.8  ادر  ىلىل درجة كب   
 40.0 46.4 41.8 40.0 46.6 23.3 52.5 45.5  ادر  ىلىل درجة متكسعة 

 8.9 12.5 12.1 15.6 6.8 12.3 11.1 3.9  ادر  ىلىل درجة  ليلة 
 10.0 10.7 17.6 18.9 5.5 47.9 10.1 6.5 ب   ادر  
 6.7 0.0 1.1 1.1 8.2 1.4 11.1 10.4 ال أعرل 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100اجملمكا =  
 سب الذئة  رراو اكستجيبني يف عينة  اد  الرأو  كو جناح رئيا الكزراو يف القيام لهام من به منى يداية تسلمه رائسة اك كمة و ىت اآلن 

 ) 13)جدوو ر م 

%) م  رجاو األعماو أألادوا  ن رئيا الكزراو كان انجحاا ىلىل درجية كبي   يف القييام لهيام من يبه منيى تسيلمه 42.9)
 %) األادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 35.1رائسة اك كمة و ىت اآلن، مقاي  )

راو كيان انجحياا ىلىل درجية متكسيعة يف القييام لهيام من يبه منيى %) مي  طي ط اجلامعيات أأليادوا  ن رئييا اليكز 34.3)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة كب    42.4تسلمه رائسة اك كمة و ىت اآلن مقاي  )

%) ميي  القيييادات اكزيييية أألييادوا  ن رئيييا الييكزراو كييان انجحيياا ىلىل درجيية متكسييعة يف القيييام لهييام من ييبه منييى 38.4)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة كب   20.5ة اك كمة و ىت اآلن مقاي  )تسلمه رائس



%) م  اكهنيني أألادوا  ن رئييا اليكزراو كيان انجحياا ىلىل درجية كبي   يف القييام لهيام من يبه منيى تسيلمه رائسية 49.3)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 28.8اك كمة و ىت اآلن، مقاي  )

%) مي  ال تياط وال يحذيني والذنيانني أألييادوا  ن رئييا اك كمية كيان انجحيياا ىلىل درجية كبي   يف القييام لهامييه 40.0)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 28.9منى تسلمه رائسة اك كمة و ىت اآلن، مقاي  )

ىلىل درجيية كبيي   يف القيييام لهامييه منييى تسييلمه %) ميي  القيييادات النقايييية أألييادوا  ن رئيييا اك كميية كييان انجحيياا 44.0)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 35.2رائسة اك كمة و ىت اآلن، و)

%) م  كبار السياسيني أألادوا  ن رئيا اك كمة كان انجحاا ىلىل درجة كب   ابلقيام لهيام من يبه منيى تسيلمه 46.4)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 33.9رائسة اك كمة و ىت اآلن، مقاي  )

%) م  اساتى  اجلامعات أأليادوا  ن رئييا اك كمية كيان انجحياا ىلىل درجية متكسيعة  يف القييام لهيام من يبه ، 37.8)
 %) أألادوا  نه كان انجحاا ىلىل درجة كب    50.0مقاي  )

 
 
 
 

أو  سب الذئة ودرجة جناح رئيا الكزراو يف القيام لهام من به منى يداية تسلمه ): التكزيع النسيب ألألراد عينة  اد  الر 13) اجلدوو  
 رائسة اك كمة و ىت اآلن 

رجاو   
 االعماو

ط ط  
 اجلامعات 

 يادات  
  زيية 

وال حذيكن ال تاط  اكهنيكن 
 والذنانكن 

القيادات  
 النقايية 

كبار  
 السياسيني 

اساتى   
 اجلامعات 

 50.0 46.4 44.0 40.0 49.3 20.5 42.4 42.9 انجحا ىلىل درجة كب   
 37.8 33.9 35.2 28.9 28.8 38.4 34.3 35.1 انجحا ىلىل درجة متكسعة 

 6.7 10.7 11.0 17.8 9.6 11.0 7.1 7.8 انجحا ىلىل درجة  ليلة 
 4.4 7.1 9.9 11.1 2.7 28.8 8.1 3.9 مل ي   انجحا 

 1.1 1.8 0.0 2.2 9.6 1.4 7.1 9.1 ال أعرل 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 ب  مبني 

 100 100 100 100 100 100 100 100 %100اجملمكا = 
 

 (14آرات املستايبني ق عينة قادة الرأي حول درجة جنا  الفريء الوزاري ابلقيام مبهامه )جدول رقم 
 

%) ميي  طيي ط 9.1%) ميي  رجيياو األعميياو و )18.2كييان  يياد  الييرأو أكثيير حتذظيياا علييى الذريييق الييكزارو، ىل، أأليياد )
%) م  ال تاط وال حذيني والذنانني، 6.7%) م  اكهنيني و)15.1%) م  القيادات اكزيية، و)2.7اجلامعات و )

%) مييي  أسييياتى  اجلامعيييات  ن 21.1%) مييي  كبيييار السياسييييني و )19.6%) مييي  القييييادات النقاييييية و )15.4و )
%) م  طي ط اجلامعيات 31.3%) م  رجاو األعماو و)53.2الذريق الكزارو كان انجحاا ىلىل درجة كب  ، مقاي  )

%) مييي  ال تييياط وال يييحذيني والذنيييانني و 43.3%) مييي  اكهنييييني و)50.7%) مييي  القييييادات اكزييييية و )31.5و )
%) مي  أسيياتى  اجلامعيات أألييادوا  ن 47.8%) ميي  كبيار السياسيييني و )46.4%) مي  القيييادات النقاييية و)40.7)

 حاا ىلىل درجة متكسعة  الذريق الكزارو كان انج
%) مي  القييادا 17.8%) مي  طي ط اجلامعيات و )21.2%) م  رجاو األعماو و )15.6وددر االخار  ىلىل أن )

%) ميي  القيييادات 22.0%) ميي  ال تيياط وال ييحذيني والذنييانني و )28.9%) ميي  اكهنيييني و )15.1ت اكزيييية و )



م  اساتى  اجلامعات أأليادوا  ن الذرييق اليكزارو كيان انجحياا %) 16.7%) م  كبار السياسيني و )21.4النقايية و )
 ىلىل درجة  ليلة يف القيام لهامه 

 ): التكزيع النسيب ألألراد عينة  اد  الرأو  سب الذئة ودرجة جناح الذريق الكزارو ابلقيام لهامه 14) اجلدوو 
رجاو   

 االعماو
ط ط  

 اجلامعات 
 يادات  
  زيية 

كن ال تاط وال حذي اكهنيكن 
 والذنانكن 

القيادات  
 النقايية 

كبار  
 السياسيني 

اساتى   
 اجلامعات 

 21.1 19.6 15.4 6.7 15.1 2.7 9.1 18.2 كان انجحاا ىلىل درجة كب   
 47.8 46.4 40.7 43.3 50.7 31.5 31.3 53.2 كان انجحاا ىلىل درجة متكسعة 

 16.7 21.4 22.0 28.9 15.1 17.8 21.2 15.6 كان انجحاا ىلىل درجة  ليلة 
 8.9 10.7 19.8 17.8 11.0 45.2 14.1 1.3 مل ي   انجحاا  

 5.6 1.8 1.1 3.3 8.2 1.4 24.2 11.7 ال أعرل 
 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 ب  مبني 

 100 100 100 100 100 100 100 100 %100اجملمكا = 
 

 


